دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد زاهـدان
* چک لیسـت مراحل ثبت نام از پذيرفته شـدگان آزمـون دكتري تخصصي سال
 -1رشته قبولی در دانشگاه:

و اقـدامات انجام شـده و مدارك اخـذ شده *

 -5مقطع تحصیلي :دكتري تخصصي

 -2نام خانوادگي:

 -6شماره شناسنامه:

 -9تاریخ تولد :

 -3نام:

 -7كدملي:

 -11جنسیت :زن

 -4نام پدر:

 -8محل تولد:

مرحله

شرح اقدام

1

مشمولین (ويژه برادران)

2

احراز هويت

3

کنترل مدرک پايه

4

باجه پست

5

دفتر فرهنگ اسالمی

6

تشکیل پرونده

7

درج مشخصات در سیستم

مدارک اخذ شده

نظریه در مورد وضعیت مدارک

مرد

نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضاء

:

* تذكر مهم  :دانشجوی گرامی دوره دکتری تخصصی  :ارائه -1اصل مدرک کارشناسی ارشد -2ریزنمرات مهمور  -3تاییدیه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد
از زمان ثبت نام به مدت  2ماه الزامی می باشد در غیر اینصورت از ادامه تحصیل ممانعت بعمل خواهد آمد .

فزم A

داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ساّذاى

تَجِ :ایي فزم را خَاًا ،دقیق ،طحیح ٍ با خَدکار آبی تکویل ًواییذ.
اطالػات شٌاسٌاهِ ای
ً -1ام خاًَادگی:

 -6کذهلی:

 -11هحل طذٍر شٌاسٌاهِ:

ً -2ام:

 -7تاریخ تَلذ:

 -12حَسُ طذٍر شٌاسٌاهِ:

ً -3ام پذر:

 -8تاریخ طذٍر شٌاسٌاهِ:

 -13جٌسیت :هزد

 -4شوارُ شٌاسٌاهِ:

 -9شْز هحل تَلذ:

ٍ -14ضؼیت تاّل :هجزد

 -5سزیال شٌاسٌاهِ:

 -10استاى هحل تَلذ:

ٍ -15ضؼیت هحلی :بَهی غیزبَهی

سى
تاّل

اطالػات فزدی
 -1دیي :اسالم تشیغ

سرتشتی

اسالم تسٌي

هسیحی

کلیوی

ٍ -2ضؼیت شغلی:هحل کار :آدرس هحل کار:
ٍ -3ضؼیت هسکي :شخظی

خَابگاُ

استیجاری

سایز

 -4آدرس هحل سکًَت :شْز ً :شاًی:
تلفي ّوزاُ:

پالک :کذپستی :تلفي ثابت:

اطالػات آخزیي هذرک تحظیلی
 -1کارشٌاسی ارشذ
 -2رشتِ گزایش آخزیي هذرک تحظیلی:
ً -3ام داًشگاُ اخذ هذرک :
 -4تاریخ اخذ هذرکً :یوسال اٍل

دٍم

تابستاى

سال تحظیلی:

 -5هؼذل:

ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ
ایي قسوت تَسط هشوَلیي تاییذ هی گزدد .
ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ:

 -1کارت پایاى خذهت

 -2کارت هؼافیت دائن ....................

 -3هؼافیت هَقت پششکی  /کفالت /هَارد خاص /سِ بزادری

 -4استخذام رسوی ًیزٍّای هسلح  /ساسهاًْاًْ /ادّا

 -5هؼافیت تحظیلی
هشخظات کارت هزبَطِ:

الف) شوارُ کارت هزبَطِ :ب) طادرُ اس :ج) تاریخ طذٍر کارت:
ج) تاریخ شزٍع خذهت:

/ /

 13د) تاریخ پایاى خذهت:

/ /

13

اداهِ تکویل اطالػات پشت طفحِ

اطالػات اجتواػی
 -1هلیت :ایزاًی

غیزایزاًی

 -2کشَر:
 -3ساسهاى پَشش دٌّذُ:
ػادی

بٌیاد جاًباساى

بٌیاد شْیذ

ساسهاى بْشیستی

کویتِ اهذاد

ٍ-4ضؼیت اجتواػی:
ػادی

خاًَادُ شْیذ( ّوسز

استفادُ اس سْویِ  :بلی

فزسًذ

) آساد (ّوسز

فزسًذ

خیز

اطالػات تکویلی
 -1هشخظات پذر:

ًامً :ام خاًَادگی :هیشاى تحظیالت :شغل:
تلفي ثابت ّ /وزاُ :هیشاى درآهذ:
آدرس هحل کار:

 -2هشخظات هادر:

ًامً :ام خاًَادگی :هیشاى تحظیالت :شغل:
تلفي ثابت ّ /وزاُ :هیشاى درآهذ:
آدرس هحل کار:

ایي قسوت تَسط کاربز ثبت ًام کاهل هی گزدد.
هشخظات فزم کاهل است
هشخظات فزم ًاقض است
اسن ٍ هشخظات کاربز:
اهضاء:

شوارُ شٌاسایی داًشجَ:

) بسیجی فؼال

جاًباس

ایثارگزاى

ﭘﯿﻮﺳﺖ 2

» ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ «
ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎآزﻣﻮن و ﺑﺪون آزﻣﻮن دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ)( Ph.D

ﻟﻄﻔﺎً اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺮ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارك ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮاﻧﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﻟﻒ ـ ﻣﺸﺨﺼﺎت داﻧﺸﺠﻮ :

5ـ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ:
4ـ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ:
3ـ ﻧﺎم ﭘﺪر:
2ـ ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:
1ـ ﻧﺎم:
( 8ـ ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ) :ﺣﻮزه:
اﺳﺘﺎن:
ﺷﻬﺮ:
6ـ ﺟﻨﺴﯿﺖ  :زن ❒ ﻣﺮد ❒ 7ـ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ):روﺳﺘﺎ :
( 9ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ10 13 / / :ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ11 / / :ـ ﻧﻮع ﭘﺬﯾﺮش در آزﻣﻮن  :ﻗﺒﻮل❒
اﺳﺘﺎن:
ﺷﻬﺮ:
ذﺧﯿﺮه ❒ 12ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ❒ 13ـ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ) :ﻣﺠﺮد ❒ ﻣﺘﺄﻫﻞ ❒ ( 14ـ دﯾﻦ اﺳﻼم)ﺷﯿﻌﻪ ❒ ﺳﻨﯽ❒(،
ﻣﺴﯿﺤﯽ❒ ،ﮐﻠﯿﻤﯽ ❒ ،زرﺗﺸﺘﯽ ❒
ب ـ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه(:

1ـ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ❒  2 ،ـ دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ❒ 3 ،ـ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزه ﻣﻌﺎدل :
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺳﺎل :
اﺳﺘﺎن :
( ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن :
ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ :
از )داﻧﺸﮕﺎه :
ج ـ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ 1) :ـ ﺷﺎﻏﻞ ❒ 2ـ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻐﻞ ❒ (
در ﺻﻮرت ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن :
ـ ﻧﻮع ﺳﺎزﻣﺎن :دوﻟﺘﯽ ❒ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ❒ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ❒ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ❒ ﺧﺼﻮﺻﯽ ❒ آزاد ❒
ـ ﻧﻮعاﺳﺘﺨﺪام :رﺳﻤﯽ❒ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ❒ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ❒ روزﻣﺰد ❒ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ❒ ﻃﺒﻖﻣﻘﺮراتﻗﺎﻧﻮنوزارتﮐﺎر❒ ﻗﺮاردادي ❒ ﻣﺪتﻗﺮارداد
:
ـ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ اﺷﺘﻐﺎل :ﺷﺎﻏﻞ❒ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ❒ آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ❒ اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺖ ❒ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ❒ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ❒
ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺴﺆول ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ :
ـ ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ :
دررﺷﺘﻪ :

}

ـ ﻧﺎم ،آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر :

د ـ ﻣﺸﺨﺼﺎت واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮ :

ﺷﻐﻞ :
ﺷﻐﻞ:

1ـ ﭘﺪر ) :ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :
2ـ ﻣﺎدر ) :ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:
آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ واﻟﺪﯾﻦ :

(
(

آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر:
آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر:

ﻫـ ـ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻤﺴﺮ داﻧﺸﺠﻮ :

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :

ﻧﺎم ﭘﺪر:
ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :
آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ داﻧﺸﺠﻮ :

و ـ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ )ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮادران(

دارايﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ❒ ،داراي ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ)ﭘﺰﺷﮑﯽ❒ ﮐﻔﺎﻟﺖ❒ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ❒ ( ،داراي ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﻮﻗﺖ)ﭘﺰﺷﮑﯽ ❒
/
/
ﮐﻔﺎﻟﺖ❒( ﮐﻪ ﻣﻮﻋﺪ آن ﭘﺎﯾﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1354ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از آن ❒ ،داراي دﻓﺘﺮﭼﻪ آﻣﺎده ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ
13 / /ﺷﺮوع و در ﺗﺎرﯾﺦ  13 / /ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ❒ .
 13اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮم❒  ،در ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ
ـ ﻟﻄﻔﺎً ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .

ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ

ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
از

ﺗﺎ

ﻣﺤﻞﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم در رﺷﺘﻪ

ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

ﻣﻌﺪل

ﺗﺎرﯾﺦ :

ﻣﻘﻄﻊ و رﺷﺘﻪﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

را دارم .

آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ

اﻣﻀﺎء :

ﭘﯿﻮﺳﺖ ٣

» ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ «

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻮول ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖدر دﻓﺘﺮ :
ﺗﺎرﯾﺦ :
ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه اﻓﺮاد ذﺧﯿﺮه
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
ﻓﺮزﻧﺪ
واﺣﺪ

ﻣﺘﻮﻟﺪ

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﮐﻪ در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎل  1393رﺷﺘﻪ

درج

ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﻧﺎﻣﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﯿﺮه در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮرخ

ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮم در ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ روز

ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ اﻃﻼع اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم و در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺼﻮب از اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺣﻖ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.
ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

اﻣﻀﺎء :

ﺗﺎرﯾﺦ :

آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل :
آدرس و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر:
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺮاي ﭘﯿﺎم ﻓﻮري :

ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻃﯽ ﺷﻤﺎره

ﻧﺎم راﺑﻂ:

در دﻓﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ

ﻣﻮرخ

ﺛﺒﺖ و رﺳﯿﺪ آن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮط :

ﺗﺎرﯾﺦ :

اﻣﻀﺎء :

ﭘﯿﻮﺳﺖ ۵
» ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ «

ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﻓﺮزﻧﺪ

ﺻﺎدره از

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ در رﺷﺘﻪ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد

ﺳﺎل  1393داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ

راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎل  1393ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪام ،در ﻃﯽ ﻣﺪت ﺗﺤﺼـﯿﻞ در واﺣـﺪ
ﻓﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﻫﯿﭻ ﻣﺆﺳﺴﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪاي اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺪرك ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﺧﺼﯽ ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ارﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ
را اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ)ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻮرﺳﯿﻪﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ  8ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻮﻇﻒ در ﻫﻔﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻌﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ(.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارم داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻖ اﺧـﺮاج و ﺗﻮﻗـﻒ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻣـﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در اﯾﻦﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺼﺮاف را ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

ﺗﺎرﯾﺦ :

اﻣﻀﺎء :

ﭘﯿﻮﺳﺖ ٧

» ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ «

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ /ﻣﺮﮐﺰ

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ

دوره

ﺳﺎل

ﺻﺎدره از
ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ

واﺣﺪ /ﻣﺮﮐﺰ

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷـﺪه ام ،ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و

آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﮑﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻓـﺮم ﭘﯿﻮﺳـﺖ ﺷـﻤﺎره ) (1ﺷـﺎﻣﻞ ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﻘـﺮرات و ﺿـﻮاﺑﻂ آﻣﻮزﺷـﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺮرات و آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه را
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ زﻣﺎن از ﻧﻈﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ،اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻧﻈﺮ دﻓﺘﺮ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺻـﻼﺣﯿﺖﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻨﺠﺎﻧـﺐ اﻋـﻼم ﮔـﺮدد ،از ﺣﻀـﻮر در ﻣﺤـﻞ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ
ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻨﻤﻮرد اﻋﺘﺮاﺿﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﮐﺘﺒـﺎً از ﻃﺮﯾـﻖ ﻗﺴـﻤﺖﻫـﺎي ذﯾـﺮﺑﻂ داﻧﺸـﮕﺎه
ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :

ﺗﺎرﯾﺦ :

اﻣﻀﺎء :

فرم عضويت كتابخانه مركسي دانشگاه آزاد اسالمي واحذ زاهذان

وام ي وام خاوًادگي :

شمارٌ شىاسىامٍ :

محل تًلذ:

شمارٌ ملي:

مقطع :

جىسیت:
شغل:

محل کار:

کارداوي

مرد

کارشىاسي پیًستٍ

زن

وام پذر :

تاريخ تًلذ:

رشتٍ تحصیلي:

کارشىاسي واپیًستٍ

شمارٌ پرسىلي
(کارمىذ داوشگاٌ):

کارشىاسي ارشذ

وحًٌ َمكاری :
حق الذريس

آدرس مىسل:

تلفه َمراٌ:

/

/

شمارٌ شىاسايي:

دکتری حرفٍ ای

کارمىذ

دکتری تخصصي

َیات علمي

